Vacature facilitair medewerker
huishoudelijke dienst
Wij zoeken een enthousiaste medewerker voor het facilitaire team van TALENT.
Werkveld:
Soort vacature:
Dienstverband:

Facilitair medewerker
Huishoudelijke dienst, 15 uur
Jaarcontract met uitzicht op verlenging bij goed functioneren

De organisatie
TALENT is een zorgbureau dat zich richt op de talenten van mensen! Wij bieden begeleiding binnen
de Jeugdzorg, WMO en WLZ. TALENT onderscheidt zich door een oplossingsgericht aanbod.
Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan het Talent,
focust op oplossingen en minder op problemen, schept optimisme, hoop en een positief
toekomstperspectief voor het Talent en zijn/haar omgeving.
Facilitair medewerker huishoudelijke dienst
Ben jij de enthousiaste schoonmaker en alleskunner die graag samen met de Talenten de uitdaging
aandurft om mee te helpen met de voorkomende schoonmaakwerkzaamheden binnen TALENT, dan
zijn wij op zoek naar jou!
Functie omschrijving













Oplossingsgericht kunnen werken en denken
Gastgericht/klantvriendelijk denken en handelen.
Uitvoeren van schoonmaak/onderhoud werkzaamheden volgens de locatiegebonden
schoonmaaklijsten.
Registratie van schoonmaaklijsten en rapporteren van bijzonderheden aan facilitair
verantwoordelijke.
Het aanspreken van collega’s op locaties op het invullen van de schoonmaaklijsten en
omtrent algemene schoonmaakwerkzaamheden.
Voorraadbeheer volgens FIFO van het magazijn en inkoop van voedingsmiddelen.
Controleren van voorraad voedingsmiddelen op locaties op THT data.
Controle en registratie van temperatuur koelkasten en diepvriezen op locaties
Het afvoeren van afval.
Medeverantwoordelijk voor een representatieve uitstraling van het team qua persoonlijke
verzorging en dienstkleding.
Deelnemen aan werkoverleg.
Het begeleiden, ondersteunen en aansturen van Talenten in hun dagelijkse werkzaamheden.

Wij vragen








Affiniteit met schoonmaak en hygiëne
Affiniteit met jongeren met een psychiatrische en/of verstandelijke beperking
MBO werk- en denkniveau.
In bezit van geldig rijbewijs B
Flexibele inzetbaarheid
Integriteit en betrouwbaarheid
Geldige VOG

Werktijden
Flexibel conform rooster van maandag t/m vrijdag. Werktijden bij voorkeur in de ochtend tussen
8.30 - 11.30.
Salaris
Een marktconform salaris op basis van opleidingsniveau en werkervaring.
Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature solliciteer dan door jouw CV en motivatiebrief voor 30
januari 2019 te mailen naar PenO@talentonline.nl o.v.v. vacaturenummer 201904.
Het nagaan van referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

